
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
1.) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 2018. évi Költségvetés 5. sz.             
melléklete, 7.21 során 10.000.000,- Ft-ot hagyott jóvá kulturális pályázat kiírására. A           
pályázati felhívást az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően készítettük elő szakmai          
pályázati célokat beemelve. 
  
2.) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 2018. évi Költségvetés 5. sz.             
melléklete, 7.22 során 10.000.000,- Ft-ot hagyott jóvá civil szervezetek támogatására. 
Javasoljuk, hogy a civil szervezetek részére idén is az éves működésüket, illetve fejlesztési             
elképzelésüket támogató pályázatot írjon ki az Önkormányzat. 
  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.           
22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz, 5. sz. mellékletében a Kulturális és           
Köznevelési Bizottságra vonatkozó részének i.) bekezdése alapján „A Kulturális és          
Köznevelési Bizottság javaslatot tesz a Polgármester felé az Önkormányzat kulturális célú,           
valamint civil szervezet működését segíti pályázatainak kiírására a költségvetésben biztosított          
keretek között”. 
(Civil szervezetek esetén az SzMSz 7. mellékletében, a tanácsnokok feladatkörei          
felsorolásában, az Idős- és családügyi tanácsnok feladatai között szerepel, hogy javaslatot           
tesz a civil szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálására. Így javasoljuk, hogy a            
tanácsnok legyen bevonva a pályázatok elbírálásának munkafolyamatába.) 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüitv.) 2018. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései            
tekintetében az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Bizottságot.  
Az Eüitv. 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal            
rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházi szervezetek, egyéb intézmények) számára az        
állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó          
szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. A Cégkapu a gazdálkodószervezetek         
számára biztosított hivatalos tárhely, amely 2018. január 1-jétől a hivatalos szervekkel,           
hatóságokkal, szolgáltatókkal történő elektronikus ügyintézésre, kapcsolattartásra szolgál. 
Ennek megfelelően a továbbiakban a pályázatokat a magánszemélyeken kívül kizárólag          
elektronikus úton adhatják be a pályázók. 
  
Tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy az Újbuda újság következő lapzártája 2018. február            
21-én van, így a február 28-ai újságban a felhívások polgármesteri aláírás után            
megjelenhetnek. 
  
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg a felhívásokat és tegyen javaslatot            
Polgármester úrnak azok kiírására.  
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